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MIG ANY DE RETARD 4 Les obres per construir el doble carril de la N-II entre Caldes de Malavella i Sils ja acumulen mig any de retard perquè
la licitació va fixar el termini d’entrega en 20 mesos. Per tant, tenint en compte que les primeres màquines van començar a treballar sobre el
terreny a l’octubre del 2012, s’haurien hagut de donar per acabades el juny d’enguany. Malgrat tot, els avenços només són en comptagotes.

La rotonda elevada que connecta Caldes
amb la N-II desdoblada s’obre a mig gas
 A partir de la setmana vinent, els vehicles que vénen de Girona o es dirigeixen a Barcelona podran utilitzar el nou traçat
CALDES DE MALAVELLA | PAU ESPARCH

De mica en mica, amb uns mesos de retard, el desdoblament de
la N-II entre Caldes de Malavella i
Sils sembla que encara la recta ﬁnal. Un dels següents passos que
evidencia l’avanç (lent) d’aquestes
obres és la posada en marxa parcial de la nova rotonda que enllaça Caldes amb la N-II desdoblada.
En concret, a partir de la setmana
vinent aquesta rotonda elevada estarà operativa a mig gas. El motiu
és que els vehicles que vinguin de
Girona cap a Caldes o que es dirigeixin des del municipi cap a Barcelona ja podran utilitzar, des del
pròxim 1 de setembre, el nou traçat viari, que es troba en obres.
En canvi, les persones que vulguin desplaçar-se de Caldes cap a
Girona hauran d’accedir a la nova
rotonda, malgrat que després hauran de tornar a fer servir la carretera N-II sense desdoblar, ﬁns a accedir a la rotonda de l’Aeroport de
Girona-Costa Brava. En la mateixa línia, els vehicles que vinguin de
Barcelona i que es dirigeixin cap a
Caldes, a partir del dilluns vinent,
també hauran de modiﬁcar el seu

recorregut. En aquest cas, els conductors hauran de deixar el traçat
de la N-II desdoblada abans d’accedir a la nova rotonda que enllaça amb Caldes, perquè els pròxims
dies s’enllestirà la connexió entre
la carretera de doble carril i aquesta infraestructura elevada.
De fet, segons va informar ahir
l’Ajuntament de Caldes, es preveu
que la posada en marxa a mig gas
de la rotonda s’allargui durant les
dues setmanes vinents. A partir de
llavors, potser ja es podria operar
en tots els sentits a aquesta rotonda, que forma part del conjunt de
les obres de desdoblament de la NII entre Sils i Caldes de Malavella.
El motiu és que –segones les darreres previsions– es calcula que el
doble carril en aquest tram estigui
acabat a ﬁnals d’enguany.
Tot i això, les obres ja acumulen
mig any de retard i han causat diverses molèsties als veïns que circulen per la carretera. Les primeres màquines van començar a treballar en el desdoblament sobre el
terreny fa més de dos anys, a l’octubre del 2012. Aleshores, segons
el Ministeri de Foment, el termini
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La nova rotonda que enllaça amb Caldes ja funcionarà parcialment els pròxims dies.

per ﬁnalitzar aquestes obres va ﬁxar-se en el juny del 2014. Ara bé,
és evident que la data que es va determinar al principi no s’està com-

plint, malgrat que el document de
licitació va establir l’entrega en 20
mesos més tard de posar sobre el
terreny les primeres màquines. A

l’espera de tenir una conﬁrmació
concreta i oﬁcial, les persones que
utilitzen la N-II entre Caldes i Sils
en són els més perjudicats.

Salvador Ros no repetirà com a
candidat a l’alcaldia de Porqueres
JOAN COMALAT

 L’actual regidor

d’Urbanisme, Francesc
Castañer, encapçalarà la
nova llista d’Independents
PORQUERES | DdG

Roser Urra, Elvira Serra, Bosch Martí i Albert Carbonell, ahir.

Mifas entrega els premis del seu
segon Concurs de Manualitats
GIRONA | DdG

Mifas ha entregat els premis del
II Concurs de Manualitats que organitza la mateixa entitat i està
obert a persones amb discapacitat
física i sòcies de l’organització.
L’entrega de premis d’aquest
concurs bianual es va fer ahir al
Centre Cívic Sant Narcís de Girona, amb la presència del president
de Mifas, Albert Carbonell, i de la

regidora de Joventut i Serveis Administratius de l’Ajuntament de Girona, Roser Urra, qui va entregar
les tres millors obres. Els autors del
treballs guanyadors són Lluís Aylon, Elvira Serra i Massimiliano
Rossi. El jurat estava format per l’artista Lluís Bosch Martí, el mestre i
activista social Llorenç Carreras.
Les manualitats s’exposaran al
centre cívic ﬁns al 8 de desembre.

L’actual alcalde de Porqueres,
Salvador Ros, no repetirà com a
candidat a l’alcaldia per Independents de Porqueres (IdP) a les
eleccions municipals de 2015 i ho
farà Francesc Castañer, actual regidor d’Urbanisme i Serveis.
IdP va presentar el seu nou
candidat ahir i ell mateix va ser
l’encarregat d’avançar que la resta de la llista serà «representativa
de la societat local». Castañer (Banyoles, 1984) és Enginyer tècnic industrial especialitzat en mecància
per la UdG i es dedica professionalment al món de l’educació. La
seva experiència en la política
municipal es remunta a fa 19 anys,
quan el 2003 es va presentar per
primera vegada i va formar part de

Salvador Ros dóna la mà al nou cap de llista, Francesc Castañer.

l’equip de govern. Fins 2011, va ser
regidor de Joventut i Festes, i ara
d’Urbanisme i Serveis. Des del
2007, és conseller comarcal al Pla
de l’Estany amb el grup d’Esquerra-AM a l’oposició.
Francesc Castañer va presentar
la seva candidatura acompanyat
de l’alcalde actual, Salvador Ros, de

qui en va destacar la feina feta durant els seus 8 anys a l’alcaldia.
Ros –amb un vincle de més de 20
anys al consistori– ha complert
amb el que va dir a les darreres
eleccions convençut que «els càrrec electes no s’han de perpetuar
en el temps», tot i que seguirà relacionat amb IdP i ERC –partit on

